
Møte KKL 18.mars kl  1400 

Til stade: Rune Lid, , Tom Georg Indrevik, Anne-Merete, June Johannesen, Råmund Skjold, Anne Erdal, Marita Hilleren 

På telefon: Line Barmen, Vigleik Brekke, Sissel Irene Nesse 

Kort info: 

Rus og psykisk helse 

I samarbeid med LAR starter vi (rus og psyk)  18 mars utlevering med LAR med eigen bil. 

Dei levere då ut LAR; brukerutstyr. Og mat om nokon har behov. Dei har og laga eigen rutiner. 

NAV 

Kommunale tjenester: 

Det er gode arbeidsforhold for å få ned restanser på sosialhjelp. Det produseres som aldri før og vi tar veldig godt unna de henvendelsene som kommer på 

tlf og via NAV Kontaktsenter. Det var mange som fikk utbetalt sosialhjelp i går og i slutten av uken kommer trygdeutbetalinger. 

Det er lite pågang på dørene våre og få tlf på vakttelefonene – få nye søknader. 

Foreløpig går alt veldig bra og de ansatte er stort sett frisk. 

Vi ligger godt i rute til å få DIGISOS opp å gå fra fredag og dette kommer vel med for brukerne våre i den situasjonen vi er i. 

Vi kommer til å sende ut brev til alle aktive brukere om at de har mulighet til å levere digital søknad. I tillegg skal Vigleik hjelpe med en pressemelding til 

Vest nytt om dette. Det tar vi ikke før mandag slik at vi er på den sikre side om at alt er oppe å går. 

Legevakt 

(frå Line) Sender denne utan å legge inn i skjema då det haster – kort tilbakemeldingsfrist 

Det skal opnast eigen pandemilegevakt på Sotra arena frå torsdag 19.03. Opningstid 08.00 – 15.30. Førebels t.o.m søndag 22.03,- tilbodet vert då evaluert 

og vurdert for behov vidare. 

Det er Sotra legevakt som har ansvar for tiltaket. 



Det skal i morgon 18.03 kl. 18.00 være opplæring i Sotra arena, inngang 6. Det vert opplæring i smittevern og informasjon om oppgåver i samband med 

Pandemilegevakt. Oppgåver vil til dømes vere å ta imot pasientar og anna praktisk arbeid 

Det er behov for 6 frivillige som kan delta på opplæring. 

Det er behov for 3 frivillige frå 08 – 15. 30 torsdag t.o.m søndag 

Dei frivillige må ikkje vere i risikogruppa for Koronavirus og vere under 60 år. 

 

Oppvekst 

Knappskog barnehage stengt grunna karantene, ein forelder har testa positivt på Covid 19 og har vært på alle avdelingar. Difor er heile barnehagen sett i 

karantene 

 

Status smitta: 

 

Punkt til handsaming Beskriving Konsekvensar/Tiltak Konklusjon/ansvar 

Kven tar stilling og kan 
håndtere alle 
henvendingar på div. 
produktar? 

I tillegg produserer vi nå opp partier med 3-lags 
ansiktsmasker. 
Pris ved 1000 stk: 9,90 NOK pr stk. 
  
Prisene er eks.mva og frakt fra våre lokaler. 
  
Leveringstid på begge produktene er slutten av april. 
  
Vennligst se vedlegg for bilder og mer informasjon. 
  
Strømmes er ISO 9001 sertifisert. Med et særlig fokus på 
product compliance er vi svært opptatt av at våre 

  



produkter tilfredsstiller samtlige nasjonale og 
internasjonale lover. 
  
Frist for bestilling av første tilgjengelige parti er torsdag 
19.3. 
 

Hytter Hyttefolket er majoritet av innringere på telefonen til 
kommunen nå. 

Følge nasjonale 
rettingslinjer, så må 
brukere ta 
egenvurdering. 
Informere om at 
retningslinjer kan bli lov 
om kort tid. 

 

Campingplasser i 
kommunen, skal vi gjere 
noko mot dei?  
 

 Skal informeres om at 
de skal stenges. 

 

Utsetter AMU Det er slik at vi utsetter alle møter fram til situasjonen er 
meir avklart 

Sende ut info  

Dagligvarebutikker  Info tatt til etterretning.  

Koordinering innkjøp ved 
tomme lager 

Når man ikkje lenger kan bestille per eining så se på 
mulighet for koordinering via innkjøpsavdelinga. Eksternt 
og interne lager 

Utvikling ser på 
mulighet for å utforme 
skjema for koordinering 

Sissel. 
 

Skoler – Behov 
smittevernsutstyr 

Ta kontakt med kommunelege.   

Omsorgstilbod for 
barnehagebarn og 
skuleelevar 

Informasjon som skal sendes ut\gjøres tilgjengelig for 
innbyggere 

 Vigleik 

Legevakt (Ågotnes) Åpnes Torsdag.  
Lages sak 18.03.20 for dist. På kommunen sine sider. 

  

Frivillige legevakt 
(Ågotnes) 

Trenger frivillige fremover. Skal ha opplæring i kveld  
(18:00) 

Saken er sendt videre 
for 
koordinering\oppfølging 

Kaia 



Kommunalt ansatte i 
privat sektor 

Prøve å fange opp personell som er på jobb ut i det private 
for kommunen med spesialkompetanse til intern bruk. 

  

Status barn 14 stk barneskoler (7 spesialbehov\7 samfunnkritisk jobb 
foreldre) 
Barnehage 19  
Knappskog barnehage stengt, barn i karantene. 

  

Elever uten internett Familier uten utstyr for tilkobling internett 
(hjemmeundervisning) trenger få tildelt utstyr 

Rektorer sende videre 
henvendelser direkte. 
Skal ikke logges på 
personer. (gdpr) 

IKT ved Jørgen er informert. 

informasjon – kva skal vi 
informere om på utvida 
KKL telefon i morgon kl 9 
 

Si takk for utstyr. 
Informere om sykehus\legevakt. 
Informere om antatt fremtidig behov for hjelp. 
Status Øyvar. 
 

  

kontinuitetsplanlegging 
 

Må begynne å planlegge redundans fremover i forhold til 
langvarige pandemi. 

  

Informasjon frå 
konserndirektør BKK 

BKK har trappet ned alt annet en driftkritiske operasjoner. 
Ta direkte kontakt ved akutt behov. 
 

  

Tilgjenglige ressurser 
Røde Kors \ 
vaksenopplæringa 

6 av ca 20 på vaksenopplæringa kan møte til opplæring 
legevakt. 
Røde Kors har maks ti disponible ressurser. 

  

Equinor – kontakt Ta kontakt for å se hva behov de eventuelt har inn mot 
kommunen.  

  

Rigg Equinor Kommer inn i morgen. Equinor har en ansatt som tar imot 
riggen. 

  

Øyvar - Vannforsyning Få status i morgen.   

Publikumsmottak 
(telefon) -Helserelaterte 
spørsmål 

Undersøke om det finnes tilgjengelige ressurser som kan 
svare på disse spørsmålene fra innbyggere. 
Publikumsmottak må melde inn behov i skjema. 

Lage en FAQ som de kan 
lese opp svar fra til de 
som ringer inn. 
 

 



Helsepersonell Følg nasjonale retningslinjer (se link fra June) i forhold til 
sosial omgang. Særs viktig for helsepersonell. 

Sende ut til 
tjenestesteder og legge 
ut på nettsider. 

Vigleik 

Vestnytt – viktig kanal Vurdere annonser i lokalavisen\nettsiden om informasjon 
vi har liggende i forhold til pandemien. 

 Vigleik undersøker videre i forhold til et 
eventuelt tilbud. 

Forflytting av pasienter 
til LMS ved behov 
(oksygen) 

Undersøke hvor raskt man kan forflyttes til LMS hvis 
behovet skal oppstå. 
Sjekke paviljongen opp mot fremtidig bruk. 

 Line 

Kondensatorer Sjekke hvor mange vi har tilgjengelig i kommunen.  Line 

Oksygenkolber Sjekke lagerstatus  Line 

Loggføring (helse) Undersøke hva som kan brukes som et supplement til 
journalføring (FAQ) for helse for kjappe tilbakemeldinger. 

 Line\Sissel 

Legevakt – Testing 
helsepersonell 

60 testinger 17.03. Alle testet negativt. 
Innført strengere restriksjoner for utlevering av tester fra 
sykehuset, vurdere restriksjoner på hvem som skal testes. 
Kan risikere stopp av tilsending av tester fra sykehuset. 
 
 

  

Tilgang tester Sende inn til møtet 19.03 med fylkesmannen om framtidig 
tilgang tester. 

 June 

SMS til innbyggere Vurdere frem mot helgen å sende ut en melding fra 
ordfører og kommunedirektør. 

 Vigleik 

Egenmeldinger foreldre 
hjemme med barn 

Følge nasjonale føringer. Ta opp med fylkesmannen på 
møtet Torsdag. 

  

Problemer telefoni 
(Telenor) 

Kan være problemer med innkommende samtaler Undersøkes videre Sissel 

    

 


